
–744 
 


 

 
 
 

 
  



  -محتویات الشریط :
  ) 00:00:57أذان الشیخ األلباني للتعلیم (  -  1
  ) 00:03:19ما ذا یقال في إجابة المؤذن ؟ (  -  2
  ) 00:09:29صالة الشیخ األلباني بالناس . (  -  3
  ) 00:16:43متى یؤمن المأموم ؟ (  -  4
تنبیه على الصف بین السواري والظاهر عنوان الباطن . (  - 5

00:27:25 (  
  ) 00:31:00حكم القیام عند سماع األذان ؟ (  -  6
إذا دخل المصلي المسجد والمؤذن یؤذن فما ذا یفعل ؟ (  - 7

00:33:18 (  
  

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  
  الصالة والسالم  على رسول هللالحمد هلل و 

  
 إما بعد 

 

m فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمیة والفتاوى
األلباني حفظه  نالشرعیة لشیخنا المحدث العالمة /محمد ناصر الدی

  الجمیع ههللا ونفع بی
  قام بتسجیلها والتألیف بینها محمد ابن أحمد أبو لیلى االثرى



واآلن مع الشریط الرابع واألربعین بعد المائة السابعة أخوة اإلیمان 
على  واحد تم تسجیل هذا المجلس في العشرین من ذي القعدة 

 1993هجري  الموافق الثاني عشر من الشهر الخامس  1413
  میالدي

كیفیة  یؤذن ویعلم الناس ناشیخجعل نیقول األخ إبراهیم ::الطالب 
لناس عامة هذه و للمؤذنین أو لأ على السنة یكون لإلمامةاآلذان 

  أمنیة
یهمكم الصوت أوًال صوت شیخ بالشیخ األلباني یقول::طبعا ما 

  عیانوثانیًا صوت شیخ تعبان 
  بأس یقولون : ال

ینبه الطالب یقول : یا أخونا انتبهوا لبعض األشیاء  أوًال لوضع 
 فياألصابع أو األیدي على األذن ومن ثم لفظ بعض الكلمات 

انتبهوا لها  إلى الشمال أو من الیمینالرأس  وبعدین حركة األذان 
  إن شاء هللا

  الشیخ األلباني یؤذن بصوته :
  أكبروأكبر هللا و، هللا ***أكبروأكبر هللا وهللا 

  
 ، أشهد أن ال إله إال هللا***أشهد أن ال إله إال هللا

  
  أشهد أن محمداً رسول هللا

  
  أشهد أن محمداً رسول هللا

  



 حيَّ على الصالة ***الصالة، حًي على
  

 حيَّ على الفالح ***الفالح، حيَّ على
 

 . ، هللا أكبر***هللا أكبر
  

  . ال إله إال هللا
  

نا بمناسبة اآلذان وما ینبغي وال أقوله وما اثم یقول :أذكر یا أخو 
  یجب أن یقال في إجابة المؤذن

جاء في صحیح مسلم من حدیث عبد هللا بن عمر بن العاص 
هللا تعالى عنهما أن رسول هللا صلى هللا علیه وأهله وسلم قال  رضي

لوا مثلما و قلوا مثل ما یقول أذا سمعتم المؤذن فقاأذا سمعتم المؤذن ف
ثم صلوا على فأنه من صلى على مرة واحدة صلى هللا علیه یقول 

عشرة ثم سلوا هللا لي الوسیلة فأنها درجة في الجنة ال تنبغي إال 
أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسیلة حلت لي  لرجل وأرجوا

  شفاعتي  یوم القیامة
أن أذكر بصیغة الدعاء بالوسیلة ألنني أسمع كثیرًا  الحقیقة أردت

دعاء الوسیلة اللهم رب  فيفضًال عن العامة یقولون  من األئمة 
الوسیلة والفضیلة  هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آتى محمد

ولون والدرجة الرفیعة هذا أوًال زیادة على النص ون هنا ویقیجید
   النبوي



علیه السالم قال من قال حین یسمع النداء اللهم رب  ألن الرسول
هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آتى محمد الوسیلة والفضیلة 
  وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعده حلت له شفاعتي یوم القیامة

 امنهمثانیًا األولى   في هذا الدعاء أوالً  هنا زیادتان  ال أصل لهما 
الوسیلة  الدرجة الرفیعة  هيوهى الدرجة الرفیعة   لغو من الكالم

الموضوع أن على كل مسلم أن یخلص  فيلكن المهم  الوسیلة هي
كما یخلص لربه في  في إتباعه  وسلم وأهله لرسوله صلى هللا علیه

وال  ول وهذا اصطالحعبادته لذلك نحن في مثل هذه المناسبة نق
وبخاصة أذا كان المقصود منه هو تذكیر   مساحة في االصطالح

اصطالح أنتم هم عنه غافلون فأقول هناك توحیدنا   ءالناس بشي
  سمعتم آنفًا 

  هللا ینقسم إلى ثالث أقسام  توحیدأن 
  توحید ربوبیة  توحید العبودیة  توحید الصفات  

یتعلق باهلل واآلخر برسول هللا اآلن نقول هناك توحیدان أحدهما  
توحید هللا عز وجل عرفتم تفصیل الكالم فیه إما توحید الرسول 

توحیده في إتباعه فال یتبع معه سواه ال تتخذ مع رسول هللا متبوعًا 
إال هو فال رسول بعد رسول هللا صلى هللا علیه وسلم تأكیدًا لهذا 

ل الشاهد منه قوله المعنى قال علیه الصالة والسالم في حدیث طوی
كلیم هللا لو كان حیًا  موسىلو كان موسى حیًا ما وسعه إال اتباعى 

رسول هللا صلى هللا علیه وسلم حرفًا واحدًا فما بالنا  ما زاد على
 نحن معشر المسلمین الیوم ال نهتم في توحید الرسول في إتباعه



نا وأجدادنا إلي نتبع أهوائنا  نتبع عادتنا آبائ نتبع أهوائنا  نحن اآلن 
آخره إتباعنا ال أهوائنا أذا قیل كما قلت آنفًا ال تقولوا والدرجة الرفیعة 
بیقولك یا أخي شوف ویاك قوله هذا یدلكم ال یتبع رسول هللا أنت 

نداء اللهم رب التقول له رسول هللا قال لك كذا من قال حین یسمع 
یلة والفضیلة هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آتى محمد الوس

نحن بنقول الدرجة  انتهى الدعاء وعده الذيمحمودًا وابعثه مقاما 
  الرفیعة وبتزید في آخره أنك ال تخلف المیعاد

فلماذا أنت ال تخلص لرسول هللا في إتباعه أذا عرفت أن رسول هللا 
  قال كذا فحین أذا تأتي

في  یجدوا ال حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم فال وربك لیؤمنون 
تزیدوا الدرجة الرفیعة  أنفسهم حرجًا بما قضیت ویسلموا تسلیمًا أذا ال

ال تخلف المیعاد أنا  بأنكالدعاء وال تختموا هذا الدعاء  في هذا
ألنها لیست كما یقول بعض هذه القضایا  أرجوا أن تنتبهوا إلى

ترید أن تعبد هللا كما  إال هذه أمور ثانویةالناس هذه من القشور 
هللا وكما علمك رسول هللا كل من عبد هللا على غیر طریق أمرك 

إلى هللا عز  مؤمن باهلل إیمان حقا اآلن توجهوا رسول هللا ال یكون
  وجل في صالتكم

ولو في كلمات  قبل الصالة  طالب یقول ::شیخنا نبهم عن التأمین
  موجزات

  قیمالمأقیم الصالة من ماشى ولیه ال 
  بر هللا أكبرهللا أكصوت أحد الطالب :: 



  اشهد أن ال إله إال هللا **اشهد أن محمد رسول هللا
  حي على الصالة **حي على الفالح
  قد قامت الصالة *قد قامت الصالة

  هللا أكبر هللا أكبر
  ال إله إال هللا

  ال إله إال هللا   الشیخ األلباني یردد:: 
یلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آتى محمد الوس

  بصوت خافت متقطعوالفضیلة 
  وصوت الشیخ األلباني وهو یصلى بهم ::

  هللا أكبر ثم دعاء استفتاح الصالة بصوت خافت
  ثم یقرأ  الفاتحة

ِحيمِ  وقرأ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   بصوت خافت جدا ِبْسِم اہللَّ
  

  ویجهر بالحمد هلل رب العالمین ویكمل قرأت الفاتحة
 الهمزة   ثم یقرأ سورة

 

َدُه َحيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدهُ    َوْيٌل لُِّكلِّ مهََُزٍة لَُّمَزٍة الَِّذي َمجََع َماًال َوَعدَّ

  َكالَّ لَُينَبَذنَّ ِيف احلَُْطَمِة َوَما أَْدرَاَك َما احلَُْطَمُة نَاُر اهللَِّ اْلُموَقَدةُ 

مُّْؤَصَدٌة إِنـََّها َعَلْيِهم مُّْؤَصَدةٌ الَِّيت َتطَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَدِة إِنـََّها َعَلْيِهم  

 



 

 

ِيف َتْضِليٍل َوَأْرَسَل َأَملْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل َأَملْ َجيَْعْل َكْيَدُهْم «
يٍل َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ  ًرا َأبَابِيَل تـَْرِميِهْم ِحبَِجارٍَة ِمْن ِسجِّ   َعَلْيِهْم طَيـْ

  يقرأ التشهد  ويسلمجيلس و  مث مث يكمل الركعة الثانية من ركوع وسجود 

  هللا ةالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته *** السالم عليكم ورمح

  ال إله إال هللاستغفر هللا بصوت خافت  مث يقول  ويقول

  أن الذكرى تنفع املؤمننيفقال تعاىل :وذكر ويقول الشيخ : 

الكرمي كأنه  موضع الذكرى أو التذكري خمالفة املصلني مجاهري املصلني لقول الرسول
  أذا أمن األمام فأمنواال وهو قوله عليه الصالة والسالم أمراً امجعوا عليه إ

  ه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبهفأن

م  م يف معاملتهم يف عبادا مما يعجب منه كل ناظر يف أحوال املسلمني  يف عقيد
هم أ










 





 


 

 

 

 




 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 


 

 







 




 

 


 

 

ال إله إال هللا 
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 السالُم عليكُم ورحمةُ هللاِ وبركاتُه
 

وقد أستفدت منه وجزأكم هللا الخير  على هذا الشريط ألنه أكثر من رائع 
  كثيرا

  وأتمنى أن تكون الشرائط القادمة أن شاء هللا على هذا المستوى
فحديث الشيخ منفرد وفيه استرسال  بدون نقاش وجدال كثير من الحاضرين 

  يكون مفهوم وغير مرهق بالنسبة لي
  وفي انتظار شريط اخر

  



  نسأل هللا الكريم
يه وعتاداً إلى يمن القدوم حسن المصير إل أن يجعل ما نكتبه زاداً إلى

  الوكيل عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم
  والحمد هلل رب العالمين

  
  حفظكـم هللا تعالى ورعاكـم

  و السالُم عليكُم ورحمةُ هللاِ وبركاتُه
  التنسـوني من صـالح دعـواتكـم

  أختكم في هللا أم هريرة 
  
  


